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  188-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 و عليه هللا صلى هللا رسول وعظنا(  سارية بن العرباض حديث وذكر ، السلف فھم على السنة و الكتاب بالتزام الشيخ نصيحة - 1

  ) 00:00:32......) . ( موعظة سلم

  ) 00:08:31(  ؟.تعالى هللا إلى الدعوة مدارج في المسلم يترقى كيف - 2

  ) 00:13:24(  ؟.الدعاة بعض لدى اEيمان ضعف أو الفتور عAج كيفية ما - 3

  ) 00:19:21. (  نفسا تسعين و تسعة قتل الذي الرجل حديث على الشيخ كAم - 4

  ) 00:23:49. (  خصوصاً  والسعودية ومصر الكويت وفي عموماً  السلفية الدعوة وضع في فضيلتكم رأي ما - 5

  ) 00:38:28. (  حقاً  السلفيون ھم أنھا تدعي قطب سيد أتباع من جماعة العربية الدول بعض في ظھرت - 6

  ) 00:42:27(  ؟.الذنوب صغائر يأتون الرسل ھل - 7

  ) 00:48:39. (  الرحم حديث من أخذا تعالى و سبحانه [ الحجز صفة ھناك ھل - 8

  ) 00:49:13(  ؟.لعرشه عA و جل الرب مAمسة ينفي أو يثبت والسنة الكتاب من دليل ھناك ھل - 9

  ) 00:53:29(  ؟.المشركين نار بقاء و الموحدين عصاة نار فناء مسألة في قو`ن القيم `بن ھل -  10

  ) 00:55:51(  ؟.النسبي الغيب معرفة في بالجن ا`ستعانة حكم ما -  11

 لغير التعبيد عن سلم و عليه هللا صلى النبي نھي مع)  المطلب عبد ابن أنا كذب ` النبي أنا(  لقوله:  الصحيح الفھم ھو ما -  12

  ) 01:02:09(  ؟.هللا

 دون الحسن الوجه اختيار من الحكمة ھي ما و ؟). الوجه حسن فابعثوه بريداً  إليَّ  أبردتم إذا(  لقوله:  الصحيح المعنى ھو ما -  13

 ) 01:04:25(  ؟.التشاؤم و بالتفاؤل عAقة له ھذا ھل و ؟.غيره
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده  :الشيخ 
ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده  اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده

  . ))يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوال َتُموُتن ِإال َوَأنـُْتْم ُمْسِلُموَن (( : ورسوله 
ُهَما رَِجاًال َكِثيرًا يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق مِ ((  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ نـْ



  . ))َوِنَساًء َواتـُقوا اللَه الِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً 
َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع  ُيْصِلحْ * يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديدًا (( 

  . ))اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً 
فالواجب على كل مسلم أن يعبد اهللا تبارك وتعاىل على العلم النافع والعمل الصاحل، ولعلكم مجيعًا أو : أما بعد

يكون إال إذا كان مستقًى ومستنبطاً من كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا صلى اهللا أكثركم يعلم أن العلم النافع ال 
عليه وآله وسلم، مث ما جاءنا عن السلف الصاحل ؛ ألم هم القوم ال يشقى جليسهم، وقد جاء األمر باتباع 

واحد؛ أال وهو  الكتاب والسنة والسلف الصاحل يف غري ما حديث واحد، فلعلنا نقتصر على التذكري منها حبديث
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم موعظة ( : حديث العرباض بن سارية رضي اهللا تعاىل عنه قال 

أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع : أوصنا، قال ! يا رسول اهللا: وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا
فسيرى اختالفًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة  والطاعة وإن ولي عليكم عبٌد حبشي، وإنه من يعش منكم

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة 
األمر بشيء زائد على الكتاب والسنة، وذلك اتباع  - كما مسعتم- يف هذا احلديث  )بدعة، وكل بدعة ضاللة 

النيب الكرمي صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وما ذاك إال ألن اخللفاء الراشدين تلقوا  سنة اخللفاء الراشدين من بعد
العلم والكتاب والسنة من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مباشرة دون واسطة ما، وفهموا هذه السنة والقرآن 

لعلم أال ينسى هذا الكرمي كما علمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ولذلك فينبغي على كل طالب ل
  .األمر النبوي الكرمي يف اتباع اخللفاء الراشدين، ويلحق م من كان من أهل العلم من الصحابة اآلخرين

فإذا كان األمر كذلك؛ فعلينا أن نكون دعوتنا وأن يكون علمنا مستنبطًا من الكتاب والسنة وعمل السلف 
  :اهللا الصاحل ، من أجل ذلك يقول ابن قيم اجلوزية رمحه 

  قال الصحابة ليس بالتمويه*****  العلــــم قال اهللا قال رسـولــــه  
  بني الرسول وبني رأي فقيهِ ****  ما العلم نصبك للخالف سفاهـة  

  حذراً من التعطيل والتشبيه*****  كال وال جحد الصفات ونفيهـــا 
م، وليس أن يكون هدفه طلب العلم هذا ما يتعلق بالعلم النافع الذي جيب أن يكون هدَف كل طالب عل

هؤالء األئمة ! والرابع حنبلي! والثالث شافعي! وذاك مالكي! التقليدي القائم على التعصب املذهيب فهذا حنفي
أننا جنلهم ونقدرهم حق قدرهم، ولذلك فنحن نتبع سبيلهم الذي انطلقوا وساروا عليه، وما  - ال شك وال ريب- 

ما ذكرنا آنفاً، ولكننا ال نتعصب لواحد منهم على اآلخر، هذا هو العلم النافع، هو إال سبيل السلف الصاحل ك



  .املستقى من الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل : أي
أما العمل فيجب أن يكون املسلم فيه خملصاً هللا عز وجل، ال يبتغي من وراء ذلك جزاًء وال شكوراً، ال يبتغي من 

 وظيفة، وال ما شابه ذلك، وإمنا يعمل العمل الصاحل هللا تبارك وتعاىل، كما قال عز وراء ذلك أجراً وال ظهوراً وال
َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا لَِقاَء َربهِ : (( وجل يف القرآن الكرمي أَمن َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيل فـَْليَـْعَمْل  ُقْل ِإمن

: (( قال علماء التفسري والفقه يف هذه اجلملة األخرية من اآلية الكرمية? ًا َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِه َأَحداً َعَمًال َصاحلِ 
ال يكون العمل صاحلاً إال إذا كان موافقاً للسنة، وال " : ؛ قالوا ))فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلاً َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِه َأَحداً 

  ."ون مقبوًال عند اهللا ولو كان موافقاً للسنة إال إذا كان خالصاً لوجه اهللا تبارك وتعاىل يك
واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وكثرية جدا، فحسبنا بني يدي هذه األسئلة، هذه الكلمة الوجيزة، فهي 

وعمل السلف الصاحل، وأن ال تتلخص بأنه جيب على كل مسلم أن حيسن طلب العلم على ضوء الكتاب والسنة 
  .تفضل. يبتغي من أعماله الصاحلة إال وجه اهللا تبارك وتعاىل، هذا ما يسر اهللا عز وجل بناًء على هذا الطلب

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم كيف يرقي املسلم نفسه يف جمال الدعوة إىل اهللا عز وجل ؟ :السائل 
ت تلك الكلمة الوجيزة يف العلم النافع والعمل الصاحل، أن أحتدث عن احلقيقة كان يف نفسي آنفاً ملا ألقي :الشيخ 

أما  . شيء يتعلق بالدعوة، فجاء هذا السؤال اآلن ليفتح يل الطريق للخوض فيما كنت فكرت فيه مث مل أفعل
  : ؟ فذلك بال شك حيتاج إىل أمرين اثنني فيما يبدو يل .كيف يُرقي اإلنسان نفسه يف سبيل الدعوة

أن : أن تظل عالقته مع أهل العلم سواًء من كان منهم حياً يف كتابه أو كان حياً يف دعوته، أعين : األول األمر 
يكون ذا صلة قصوى بكتب أهل العلم الذين ُعرِفوا باستقامتهم يف عقيدم، فال ينقطع عن املراجعة واملطالعة 

  .ينطلق يف دعوته إىل اهللا تبارك وتعاىل واالستزادة من علمهم؛ ألن ذلك يساعده على أن يرتقى وعلى أن
أن يكثر صلته بأهل العلم األحياء منهم، وخباصة من كان منهم معروفًا عقيدته الصاحلة، : والشيء الثاين 

وأخالقه الكرمية الطيبة؛ ألننا نعلم أن القدوة احلسنة هلا أثر كبري جدًا يف الناس املقتدين م، إذا كان الرجل أو 
الشيخ املقتدى به فيه شيء من االحنراف الفكري أو اخللقي، فال يَبعد أن يؤثر ذلك الشخص أو الشيخ العامل أو 

  . يف الذين يتصلون م أو يتلقون العلم عنهم
ومعلوم أحاديث كثرية معروفة عن الرسول عليه السالم فيها احلض على مصاحبة الصاحلني ومرافقتهم، كمثل قوله 

فوصية الرسول صلى اهللا عليه وآله  )ال تصاحب إال مؤمناً، وال يأكل طعامك إال تقي (  :عليه الصالة والسالم 
وسلم  يف هذا احلديث بأن نصاحب املسلم التقي؛ ما ذلك إال ألن عدوى الصاحل تسري باخلري إىل املصاحب 

الجليس الصالح  مثل ( : له، ولذلك جاء يف صحيح البخاري عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قوله 



، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، -يعطيك: أي-كمثل بائع المسك؛ إما أن يحذيك 
، ولذلك فمن كان )ومثل الجليس السوء كمثل الحداد؛ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة 

  : لى هذين األمرين يريد االنطالق والرتقي يف سبيل الدعوة فال بد من أن حيافظ ع
  .أن يكون كثري الصلة بكتب أهل العلم املاضيني املعروفني بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة: األمر األول 

وإذا تيسر له أيضًا يف جمتمعه الذي يعيش فيه بعض أهل العلم والصالح، فعليه أيضًا أن يتصل م ما أمكنه 
  .قهم ومن سلوكهم، هذا الذي يبدو يل جوابا عن هذا السؤالذلك، حىت يتأثر مبسراهم، ويستفيد من أخال

  .؟.ما عالج ظاهرة الفتور أو الضعف اإلمياين لدى بعض الدعاة :السائل 
هذا يف احلقيقة يعود إىل شيء سبق أن أشرت إليه، وهو علة العلل يف هذا العصر يف كثري من الدعاة؛  :الشيخ 

  .عدم اإلخالص يف الدعوة: أال وهو 
ك ظاهرة تلفت نظر املفكر الذي حياول أن يتعرف على ما يصيب املسلمني من أدواء، وأن يقدم يف حدود ما هنا

يعلم وما عنده من علم من الدواء، الظاهرة هي أن كلمة الدعوة أصبحت اليوم مهنة، وأصبحت يتبناها كل من 
  .فري، يف العلميف العري وال الن:  - كما يقال- يشعر بنفسه شيئاً من العلم، وهو ليس 

اآلن أصبحت متبناة من كثري من املسلمني، الذين قد  )السلفية ( وذلك كما ترون من زاوية أخرى أن كلمة 
يكون بعضهم على األقل كان يظهر ِعداءه الشديد هلذه الدعوة، فلما انتشرت هذه الدعوة وأخذت يعين مكاا 

من الدعاة ولو مل يكونوا هلم أي صلة بالدعوة السلفية الالئق ا يف العامل اإلسالمي، فأخذ أكثر الناس 
  .الصحيحة يَدعون السلفية، ومن هنا يدخل يف هذا املنهج العلمي السلفي من ليس له صلة مطلقاً ذا املنهج

كما أشرت آنفاً، لعله يف السؤال - ولذلك فأنا أعتقد أن السبب هو فقدان اإلخالص يف الدعوة؛ ألين أعتقد 
أن الداعية حقًا جيب أن يكون وثيق الصلة ومستمر الصلة بالعلماء أمواتًا وأحياًء؛ ذلك لكي ينمي يف  -األول

  .نفسه الفقه والفهم للعلم وأسلوب الدعوة إىل هذا العلم الصحيح
وهذا بال شك حيتاج إىل جهود جبارة وإىل صرب على الدعوة، وهذا ال يستطيعه يف الواقع إال من كان خملصًا هللا 
عز وجل كل اإلخالص، فانصراف بعض من ينتمون إىل الدعوة عن القيام حبقها وبواجبها، فهو دليل على أم 

هذا ! مل يكونوا خملصني يف الدعوة، وإال ملاذا هذا التأخر يف ذلك واالنصراف عن مقتضيات الدعوة ولوازمها ؟
  .باعتقادي هو سبب ما جاء يف هذا السؤال

خالص، وهذا ليس له عالج إال اللجوء إىل اهللا تبارك وتعاىل، وتذكريهم ممن له قدم هو عدم اإل: وباختصار 
  .راسخة يف العلم ذا الواجب الذي جيب عليهم أن يتمسكوا به، وأن ميوتوا عليه، وإال كان عملهم هباًء منثوراً 



نفسها، عن إميان  املقصود ليس فقط الفتور عن الدعوة! ؟ يا شيخ.ممكن أسأل يف نفس السؤال :السائل 
الشخص نفسه فيما بينه وبني اهللا سبحانه وتعاىل، بعد أن يكون يف بداية تدينه وبداية التوبة يكون متحمساً، 
وكثري اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل، وجمتهداً يف أداء العبادات، بعد ذلك جيد عزوفاً وانغماسًا يف الدنيا، أو اللهو 

  .مثال. اءأو يف جتارة معينة، أو مع النس
هذا ال نستطيع أن جنيب عليه؛ ألن األسباب كبرية، وهو املثبطات عن االستمرار يف السبيل القومي،  :الشيخ 

مثل الجليس الصالح والجليس ( : وفساد األجواء اليت يعيش فيها هؤالء الناس، وآنفاً ذكرت قوله عليه السالم 
له تأثري كبري جدًا يف األفراد الذين يعيشون فيه، ولذلك جاءت ومما يتعلق ذا أن اتمع الفاسد  ) ...السوء 

لكن أذكر , بعض األحاديث يف ذلك  - كما ذكرنا آنفاً -أحاديث كثرية حتض املسلم بأن يكون مع الصاحلني 
أو كما قال عليه السالم،  )أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين ( : شيئًا آخر، منها قوله عليه السالم 

  .)من جامع المشرك فهو مثله ( : وله أيضاً يف احلديث اآلخر وق
وأوضح من ذلك تبياناً ألثر البيئة الفاسدة للناس املقيمني فيها، احلديث املعروف صحته برواية الشيخني  :الشيخ 

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين ( : البخاري ومسلم له، أال وهو قوله عليه الصالة والسالم 
أنا قتلت تسعة : نفسًا، ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل األرض، فُدل على راهب، فجاء إليه وقال 

ال توبة لك ، فقتله وأتم ! ال، قتلت تسعة وتسعين نفساً ولك توبة: ؟ قال .وتسعين نفساً، فهل لي من توبة
وبة، ولذلك فقد استمر يسأل عن أعلم أهل ولكنه فيما يبدو من متام القصة كان خملصاً يف قصده للت )به المائة 

األرض حىت ُدل على عامل، هو من قبل سأل نفس السؤال، لكن الدال كان جاهًال، فبدًال من أن يدله على عامل 
ال توبة لك، : دله على راهب، والراهب كناية عن عبادته مع جهله، وظهر جهله هذا يف جوابه، حيث قال له

  .فقتله
أنا قتلت مائة نفس، وأريد أن ( : الثانية فقد كان حظه طيبًا حيث ُدل على عامل فأتاه ، فقال له أما يف املرة 

هنا -؟ ولكنك بأرض سوٍء .ومن يحول بينك وبين التوبة: ؟ قال .أتوب إلى اهللا عز وجل، فهل لي من توبة
فانطلق ميشي إليها؛ ألنه كان  )ولكنك بأرض سوٍء فاخرج منها إلى القرية الفالنية الصالح أهلها  -الشاهد

خملصًا يف السؤال، وكان مستسلمًا جلواب العامل، فلما أفهمه العامل بأنك ما شقيت هذه الشقوة حىت قتلت مائة 
نفس بغري حق إال ألنك تعيش يف جو موبوء فاسد، فاخرج من هذه البلدة إىل البلدة الصاحل أهلها، وعينها له، 

  .فانطلق ميشي 
ق جاءه الموت، فتنازعته مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، كل يدعي بأنه من حقه أن يتولى وفي الطري( 



نزع روحه، فأرسل اهللا إليهم حكمًا أن قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين؛ القرية التي خرج منها والتي 
نسان في مشيته، فتولته خرج قاصدًا إليها ، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار ميل اإل

  .)مالئكة الرحمة 
أن ذلك العامل حقاً قد عرف سبب شقاوة هذا اإلنسان وإقدامه على قتل مائة نفس، : الشاهد من هذا احلديث 

  .وهو ألنه كان يعيش يف جو فاسد
أن يبتعد فهذا احلديث وما سبق ذكره يدل على أن املسلم جيب أن حييط نفسه ببيئة صاحلة، وبرفقاء صاحلني، و 

فهذا هو السبب يف احنراف بعض الناس، سواًء كانوا من . عن رفقاء السوء وعن البيئة السيئة حىت ال يتأثر ا
  .الدعاة أو من عامتهم

بسم اهللا الرمحن الرحيم ما رأي فضيلتكم يف أوضاع الدعوة السلفية عموماً، ويف الكويت ومصر  :السائل 
  .؟.والسعودية خصوصاً 

يف اضطراب، وأعزو السبب يف ذلك إىل تسرع كثري  -مع األسف- إن الدعوة السلفية اآلن : ا أقول أن :الشيخ 
كما - من الشباب املسلم إىل ادعاء العلم، فهو يتجرأ على اإلفتاء وعلى التحرمي والتحليل قبل أن يعرف بعضهم 

ف الكرمي، فضًال عن أنه كثرياً ما يلحن يف ال حيسن أن يقرأ آية من القرآن، ولو أا أمامه يف املصح - مسعنا كثرياً 
إنه تزبب قبل أن " : قراءة حديث الرسول عليه الصالة والسالم، فيصدق فيه املثل املعروف يف بعض البالد 

يعين احلصرم تعرفون ما أدري مستعملة هذه الكلمة عندكم؟، هو العنب حينما يبدأ يصري حباً أخضر،  "يتحصرم 
كالعنب الذي : يكون حامضًا جداً، فهو قبل أن يتحصرم جعل نفسه كالزبيب، يعين وهذا حصرم، واحلصرم 

نضج وُصيـَر زبيباً، ولذلك فركوب كثري من هؤالء الناس رؤوسهم وتسرعهم يف ادعاء العلم والكتابة، وهم بعد ما 
شيعاً  -ع األسفم-مشوا إىل منتصف طريق العلم، هو الذي جعل اآلن الذين ينتمون للدعوة السلفية اآلن 

  .وأحزاباً 
ولذلك فالعالج أيضا ليس له عالج إال بأن يتقي هؤالء املسلمون رم عز وجل، وأن يعرفوا أنه ليس لكل من 
بدأ يف طلب العلم أن يتصدر يف اإلفتاء يف التحرمي والتحليل، ويف تصحيح احلديث وتضعيفه، إال بعد عمر 

  .ف يكون اإلفتاء، وكيف يكون االستنباط من الكتاب ومن السنةطويل، يتمرس يف هذا العمر على معرفة كي
ويف هذا الصدد ال بد من أن يتقيد هؤالء الدعاة أو السلفيون بالقيد الثابث، الذي سبق أن ذكرته يف أثناء 

، بأن العلم النافع جيب أن يكون على منهج السلف الصاحل : الكالم عن العلم النافع والعمل الصاحل، فقد قلنا 
فحينما حييد كثري من الدعاة اإلسالميني اليوم عن التقيد ذا القيد الثابت، الذي أشار إليه اإلمام ابن القيم رمحه 



  :اهللا يف شعره السابق حني قال 
  .العلم قال اهللا قال رسوله قال الصحابة 

ُفرقة اليت تـَُباِعُد بينهم، كما فعدم االلتفات إىل ما كان عليه السلف الصاحل يعود بالناس بعد أن اتفقوا إىل ال
  ))  .ُكل ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن : (( باعدت من قبل بني كثري من املسلمني، فجعلتهم شيعاً وأحزاباً 

أن يتمسكوا باملبادئ العلمية الصحيحة، وأال  -كما نرجو- هذا رأيي يف هذا الواقع، وعليهم إذا كانوا خملصني 
  .ن قد وصل إىل مرتبة العلم وصوالً صحيحاً أن يتورع عن ذلك، وأن يكل العلم إىل عاملهيتجرأ من مل يك

أظن أا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى رمحه , ويعجبين يف هذا الصدد بعض الروايات اليت وردت يف كتب احلديث 
له يشري إىل مسجد املدينة ولع- لقد أدركت يف هذا املسجد " : قال , اهللا، وهو من كبار علماء السلف الصاحل 

  ؟ .قلت شيئا  "كذا عددا من الصحابة ـ نسيت أنا العدد ـ فكان أحدهم إذا ُسئل   -املنورة 
  .قلت سبعني  :السائل 
لقد أدركت يف هذا املسجد سبعني من الصحابة كان أحدهم إذا " : املهم , سبعني رمبا يكون كذلك  :الشيخ 

  ."ى، يتمىن أن يتوىل ذلك غريه من علماء الصحابة احلاضرين ُسئل عن مسألة أو استفيت عن فتو 
والسبب يف ذلك هو أم خيشون أن يقعوا يف خطأ، فُيوقعون غريهم يف اخلطأ، فيتمىن أحدهم أال يتحمل هذه 

  .املسئولية ويتحملها غريه
أذكره دائماً وأبداً، هو أن أما اآلن فالظاهرة معاكسة متاماً مع األسف الشديد، وذلك يعود إىل سبب واضح، وأنا 

التفتح الذي نشعر به اآلن للكتاب والسنة والدعوة السلفية هو أمر حادث، ومل ميض على هذا التفتح الذي 
يسمونه بالصحوة، مل ميض زمن طويل حىت جيين هؤالء الناس مثرة هذه الدعوة وهذه الصحوة وهذا التفتح يف 

ب والسنة، مث هم بالتايل يفيضون ذه الرتبية الصحيحة القائمة على أن يرتبوا على أساس الكتا: أنفسهم، أي 
يفيضون ا على غريهم ممن حوهلم األدىن فاألدىن، فالسبب أن هذه الدعوة مل يظهر أثرها؛ , الكتاب والسنة 

مما رواه عبد ألا حديثة العهد ذا العصر الذي حنن نعيش فيه؛ ولذلك جند الظاهرة املعاكسة ملا ذكرناه آنفاً، 
الرمحن بن أيب ليلى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن ُيسألوا، ويتمنون أن ُيسأل غريهم، وما كانوا 
جييبون عن السؤال إال لعلمهم بأنه ال جيوز هلم أن يكتموا العلم، لكن يف قرارة قلوم كانوا يتمنون أن يتوىل ذلك 

  .غريهم
ُيسأل أحد من يظن فيه أنه أكثر من احلاضرين  - فضالً عن غريها- ن اتمعات السلفية أما اآلن فتجد يف كثري م

؟ .علماً، وإذا بك جتد فالناً بدأ يتكلم وهو غري مسئول، وفالناً بدأ يتكلم وهو غري مسئول، ما الذي يدفع هؤالء



؟ يدل على .هذا على ماذا يدل! أنا عندي علم، وما شاء اهللا عليه: هو حب الظهور، هو األنانية، أنا هنا، أي 
أننا مل نرتب الرتبية السلفية، حنن نشأنا على العلم السلفي، وكل حبسب اجتهاده وسعيه إىل هذا العلم، أما الرتبية 
فما حصلناها بعُد كمجتمع إسالمي سلفي، ولذلك فهذه اجلماعات وهذه التكتالت وهذه األحزاب، يف كل 

  .ببه إال عدم الرتبية اإلسالمية الصحيحةحزب جند مثل هذا التفرق وما س
عالج هذه األمة ليعود إليها جمدها، ولتتحقق هلا دولتها، فليس لذلك سبيٌل : منذ أكثر من عشرين سنة أقول ...

بالتصفية والرتبية، خالفًا جلماعات كثرية يسعون إىل إقامة الدولة املسلمة : إال البدء مبا أخلصه بكلمتني اثنتني 
باالنتخابات، أو كان ذلك : بوضع أيديهم على احلكم؛ سواًء كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون  - بزعمهم- 

هذا ليس هو السبيل إلقامة دولة اإلسالم : بطريق دموي، كانقالبات عسكرية وثورات دموية، وحنو ذلك، نقول 
 -كما تعلمون- ذي دعا يف مكة ال, على أرض اإلسالم، وإمنا السبيل هو سبيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثالث عشرة سنة، مث أمت الدعوة يف املدينة ، فهناك بدأ بعد أن استصفى له ممن اتبعه وآمن به رجاًال ال تأخذهم 
  .يف اهللا لومة الئم، فبدأ بوضع أسس الدولة املسلمة

تجربة الواقعية منذ حنو قريب من يعيد نفسه، فال سبيل أبداً، وأنا على يقني مما أقول، وال - كما يقولون-والتاريخ 
قرن من الزمان تدل على أنه ال جمال إطالقاً، لتحقيق ضة إسالمية صحيحة، ومن ورائها إقامة الدولة املسلمة 

وهو أن يكون اإلنسان مرًىب : وهو كناية عن العلم الصحيح، والرتبية : وهو التصفية : إال بتحقيق هذين اهلدفني 
  .ح على الكتاب والسنةعلى هذا العلم الصحي

حنن اآلن يف صحوة علمية ولكننا لسنا يف صحوة تربوية، لذلك جند كثرياً من األفراد من بعض الدعاة يستفاد منه 
؟ ألنه هو نشأ نفسه على العلم، ولكنه مل يكن يف بيئة صاحلة ُريبَ فيها .العلم، لكن ال يستفاد منه اخلُُلق، ملاذا

ذلك فهو حييا ويعيش وهو حيمل األخالق اليت ورثها من ذاك اتمع الذي عاش فيه ووجد منذ نعومة أظفاره؛ ول
فيه، وهو جمتمع بال شك ما هو جمتمع إسالمي، لكنه استطاع بشخصه أو بداللة بعض أهل العلم أن ينحو 

هرة اليت حنن اآلن يف منحًى علمياً صحيحاً، لكن هذا العلم ما ظهر أثره يف خلقه يف سلوكه يف أعماله، فهذه الظا
  .أننا مل ننضج علمياً إال أفراداً قليلني: صدد الكالم عنها سببها هو

األفراد أكثر من ذلك مل يربوا تربية إسالمية صحيحة، ولذلك فتجد كثريًا من املبتدئني يف طلب العلم : وثانيا 
ة لتعرب عن أثر هذا الظهور، وهي اليت رئيس مجاعة أو رئيس حزٍب، وهنا تأيت حكمة قدمي, يـَْنِصب نفسه رئيسًا 

  ."حب الظهور يقطع الظهور" : تقول 
  .نعم . فهذا أسبابه يعود إذن إىل عدم الرتبية الصحيحة على هذا العلم الصحيح



ظهرت يف بعض الدول العربية مجاعة يدعون أم أتباع سيد قطب ، وأم هم السلفيون حقاً، فما  :السائل 
  ؟.رأيكم

  : يي أن املشكلة هي هي ، وجوايب عليها رأ :الشيخ 
  ."والدعاوي ما مل تقيموا عليـها بينات فأبناؤها أدعياُء " 

مل يكن سلفي املنهج يف عامة حياته، ولكن ظهر له اجتاٌه قوي إىل املنهج  - رمحه اهللا- حنن نعتقد أن سيد قطب 
ى، السلفية تتطلب معرفة بالكتاب والسنة السلفي يف آخر حياته وهو يعيش يف سجنه، فالسلفية ليست جمرد دعو 

الصحيحة واآلثار السلفية، حنن نعلم من هؤالء وأمثاهلم الذين يدعون أن دعوم قائمة على الكتاب والسنة؛ هم 
ال يعرفون أصول فهم الكتاب أوًال، وهذه األصول معروفة من كالم ابن تيمية يف رسالته يف أصول الفقه، وكلمات 

ـابن جرير وابن كثري وغريهم؛ أن القرآن يفسر بالقرآن، وإال فباحلديث، وإال فبأقوال الصحابة، ومن أئمة التفسري ك
دوم من السلف الصاحل ، فالذين يدعون السلفية ال يسلكون سبيل تفسري القرآن هذا السبيل العلمي املتفق 

  .عليه بني علماء املسلمني
  .هذا موجود عند القطبيني ؟ :السائل 
طبعا موجود؛ ولذلك جتد يف تفسري سيد قطب بعض التفاسري اليت تنحو منحى اخللفيني الذين خيالفون  : الشيخ

  .السلف الصاحل 
إن هؤالء ال يـُْعنَـْوَن بتمييز السنة الصحيحة من الضعيفة؛ فضًال عن أم ال يعنون بتتبع اآلثار : مث أريد أن أقول 

ثار هي اليت تعني العامل على فهم الكتاب والسنة كما أشرنا آنفاً عن الصحابة والسلف الصاحل ؛ ألن هذه اآل
  .إليه

من أين تأتيهم السلفية إذا كانوا هم بعيدين عن فهم األصل األول لإلسالم وهو القرآن على األصول العلمية 
لف الصحيحة، وبعيدين عن متييز الصحيح من الضعيف من احلديث، وأبعد من ذلك عن أن يتتبعوا آثار الس

  . الصاحل حىت يهتدوا ديها ويستنريوا بنورها 
؟ لألمر الذي ذكرته يف بعض أجوبيت السابقة؛ .القضية ليست جمرد ادعاء، وملاذا هؤالء يدعون أم سلفيون: إذاً 

غطت الساحة اإلسالمية تقريباً، وظهر ألكثر من كان يعاديها  - والفضل هللا عز وجل-أن الدعوة السلفية اآلن 
أن هذه الدعوة هي دعوة احلق؛ ولذلك فهم ينتمون إليها ولو كانوا يف عملهم بعيدين كل البعد  - يف اجلملة ولو- 

  .تفضل . عنها
  .؟.هل الرسل يأتون صغائر الذنوب: بسم اهللا الرمحن الرحيم  :السائل 



ري ذي موضوع ؛ ألن غ: أنا أعتقد قبل اإلجابة مباشرة عن هذا السؤال، بأنه سؤال كما يقال اليوم  :الشيخ 
األمر ال يتعلق مبنهج لنا، وبإصالح عقائدنا وأعمالنا، وإمنا هو أمر يتعلق مبن تقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم من 
األنبياء والرسل، فما أجد أن مثل هذا السؤال ينبغي االهتمام بتوجيهه، ولكن ال بد من اإلجابة عنه؛ حىت نبني 

  .ألةما عندنا من علم يف هذه املس
  : ؟ إمنا هي.حنن نعتقد أن العصمة املقطوع ا لألنبياء أو الرسل

  .العصمة يف تبليغ الدعوة: أوالً 
  .العصمة عن الوقوع يف الذنوب الكبائر وهم يعلموا: وثانياً 

أن يقع أما أن يقعوا يف صغرية من الصغائر اليت ال يرتتب من ورائها إال انتفاء الكمال املطلق؛ فهذا ال بأس من 
شيء من ذلك من األنبياء والرسل، وذلك ليبقى مستقرًا يف قلوب املؤمنني أن الكمال املطلق هللا رب العاملني 

  .وحده ال شريك له
والقرآن يف إثبات هذه احلقيقة فيه كثري من النصوص واألدلة يف غري ما نيب أو رسول، فقصة آدم عليه السالم يف 

، وقول أيضًا القرآن )) َوَعَصى آَدُم َربُه فـََغَوى : (( لشجرة، وقول رب العاملنيي رب العاملني إياه عن أكل ا
، هذا  )) َعَفا اللُه َعْنَك ِملَ أَِذْنَت َهلُْم : (( ، وقوله)) َعَبَس َوتـََوىل : (( الكرمي بالنسبة لنبينا عليه الصالة والسالم

: ؟ اجلواب.ق مبقام نبوته من هذه الصغائر، لكن هل هذا يعيبهمكله يدل على أن النيب ممكن أن يتعرض ملا ال يلي
  .ال؛ ألن هذا مقتضى البشرية

ال؛ : ؟ نقول.هل يعيب النيب والرسول أن يتعرض ملا يتعرض له الناس عامًة من مثل السهو والنسيان: كما نقول
  .وة اليت أرسل ا إىل الناس كافةال مانع من أن يتعرض أحد الرسل واألنبياء ملثل هذا؛ ألنه ال ميس مقام الدع

فقوله عليه السالم فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه حينما صلى م صالة 
إنما أنا ( : صليت مخساً، فسجد سجديت السهو، مث قال عليه السالم : الظهر مخس ركعات، فلما سلم قالوا له 

فال يضر مقام النبوة والرسالة أن يقع منهم مما األكمل  )ا نسيت فذكروني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذ
أال يقع، لكن الكمال املطلق هللا عز وجل، األكمل أال ينسى الرسول عليه السالم، لكن حكمة اهللا عز وجل 

شري ربنا اقتضت أن ينسى الرسول، لكن هذا النسيان ال ميس الدعوة؛ ألنه ال ينسى ما يتعلق بالدعوة، ولذلك ي
، إال ما شاء من أن تنسى آية )) ِإال َما َشاَء اللُه * َسنـُْقرُِئَك َفال تـَْنَسى : (( عز وجل إىل هذه احلقيقة بقوله تعاىل

أديت الرسالة، وبلغت األمانة، فممكن أن يعرض للرسول السالم بعد هذا التبليغ : قد بلغتها الناس، أي 
أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم : بلغه، كما جاء يف صحيح البخاري  الواجب عليه أن ينسى شيئًا مما



؛ فنسيان )رحم اهللا فالناً، لقد ذكرني آية كنت أُنسيتها ( : دخل املسجد يوماً فسمع رجالً يتلو القرآن، فقال 
استطاع ذلك الرجل أن الرسول عليه السالم ملثل هذه اآلية ال يضره فيما يتعلق بدعوته؛ ألنه قد بلغها، ولذلك 

  .يقرأها، فلما قرأها الرجل تذكرها الرسول عليه السالم، فمثل هذا النسيان ال يضره
كذلك وقوع بعض األنبياء والرسل يف شيء من الصغائر ال يضرهم؛ ألنه ال ينفر املدعوين عن دعوته، خبالف 

  .الوقوع يف الكبائر، ولذلك فهم منزهون عنها دون الصغائر
  .؟.هل هناك صفة اَحلُجز هللا عز وجل أخذا من حديث الرحم :السائل 
إن اهللا عز وجل قد أخرب بذلك : ال نستطيع أن نتكلم يف هذا احلديث بأكثر مما جاء فيه، فنقول له  :الشيخ 

  .وجمال التأويل واسع، لكننا نسلم تسليماً وال نتأول, على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم 
  ؟.ليٌل من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة ما ينفي أو يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشههل هناك د :السائل 
ال يوجد دليل يف ذلك إطالقاً، وإثبات مثل هذه األمور ونفيها يف اعتقادي خروج عن منهج السلف  :الشيخ 

  : حمظورات الصاحل ؛ ألن كال من اإلثبات والنفي يرتتب منه حمظور، أما اإلثبات فقد يلزم منه 
  .نسبة شيء إىل اهللا عز وجل مل يثبت يف الكتاب وال يف السنة، وهذا ال جيوز: أحدمها 

أننا إذا أثبتنا أو ادعينا شيئًا من ذلك؛ فتحنا طريقًا للمعطلني املؤولني لنصوص الكتاب والسنة : والشيء اآلخر 
بالتجسيم؛ ألم يفسرون هذه األمور اليت قد  املتعلقة بصفات الرب تبارك وتعاىل، فتحنا هلم طريقًا ليتهمونا

يدعيها بعض من سبقنا، يفسروا على ظاهرها اليت تليق بالبشر وال تليق باهللا عز وجل؛ ولذلك فال جيوز إثبات 
  .مثل هذه األمور

 عز وجل أن اهللا: كما أنه ال جيوز نفيها؛ ألنه قد يلزم من نفيها نفي ما جاء يف الكتاب والسنة، من ذلك مثًال 
ليس كما يقول املعطلة والقائلون بوحدة الوجود، أن اهللا عز وجل يف كل مكان، : ليس حاًال يف املخلوقات، أي 

وأن اهللا عز وجل موجود يف كل الوجود، وغال الصوفية يف تصرحيهم ذه الضاللة حينما قال قائلهم يف شعر ال 
؟ .املاء والثلج، هل ميكن فصل املاء عن الثلج حني كونه ثلجاً أن مثل رب العاملني وخملوقاته كمثل : أذكره اآلن

  .ال: اجلواب
أن : إنه حال يف املخلوقات، والعقيدة السلفية  - تعاىل عما يقول الظاملون علوًا كبرياً -كذلك عندهم رب العاملني 

منه، وقد صرح بذلك  اهللا عز وجل غٌين عن العاملني، وهو ليس حباجة إىل العرش وإىل اجللوس عليه والتمكن
املعتدلني؛ ألن املاتريدية كـاألشاعرة يف كثري من األمور املخالفة : بعض العلماء املعتدلني من املاتريدية ، أقول

لعقيدة السلف الصاحل ، أما هذا البعض الذي أشري إليه فقد قال مثبتاً لصفة علو اهللا على عرشه، دون إيهام أنه 



  :حباجة إليه، فقال 
  بال وصف التمكن واتصال***  عرش فوق العرش لكن ورب ال

كما نعلم من   )وكان اهللا وال شيء معه ( ألن وصف رب العاملني ذا الوصف معناه أنه حباجة إىل العرش، 
  .حديث عمران بن حصني ، مث خلق العرش والسماوات كما جاء التصريح بذلك يف السنة

السنة شيٌء يثبت هذا الذي جاء يف السؤال أو ينفيه، فال نقر وال  ال يوجد يف الكتاب وال يف: فإذًا باختصار 
  .نعم . ننفي

ابن القيم يف الوابل الصيب يقرر فناء نار عصاة املوحدين، وبقاء نار املشركني، فهل له قوالن يف  :السائل 
  ؟.املسألة
 "قول من قال بفناء النار رفع األستار عن بطالن " : نعم؛ ذلك مما كنت فصلته يف مقدميت لكتاب  :الشيخ 

فهو هناك يبحث هذا البحث بصورة مفصلة، وشيخ اإلسالم  "حادي األرواح إىل بالد األفراح " : فهو يف كتابه 
يقوالن بفناء النار مطلقاً، لكن قول ابن القيم يف الوابل الصيب  -وقد نشرنا بعض املصورات- ابن تيمية كذلك 

ُكلَما أَرَاُدوا َأْن َخيُْرُجوا : (( ما هو صوابه، فنار املشركني ال تفىن؛ ألن اهللا يقول هو كأنه ارتداد من ذلك القول إىل
َها أُِعيُدوا ِفيَها  ، فنار املشركني وعذام فيها إىل أبد اآلبدين وال اية لذلك، وهذه كلمة ال ينبغي أن يغرت )) ِمنـْ

بن قيم اجلوزية وخباصة حينما وجدنا هذه الكلمة اليت تدفع ا املسلمون الذين يقدرون علم الشيخني ابن تيمية وا
اإلشكال والشبهة من أنه يفرق بني نار العصاة وبني نار املشركني، فنار العصاة هي اليت تفىن، أما نار املشركني 

  .فهي تبقى كما يبقى نعيم املؤمنني
  .؟ .هذا القول الصواب أن نار العصاة املوحدين تفىن: إذاً : السائل
  .طبعا نعم، والبد؛ ألنه ال خيلد يف النار موحد أبداً : الشيخ

  .؟.ما حكم سؤال اجلن عن أمور الغيب النسيب :السائل 
ال نرى التوجه إىل اجلن يف أسئلة تتعلق بأمور غيبية؛ ألن ذلك من بواعث ضالل البشر، واهللا عز وجل  :الشيخ 

سابقني، حيث قال رب العاملني تبارك وتعاىل حكاية عن اجلن ذكر يف القرآن الكرمي شيئًا من ضالل املشركني ال
ْنِس : (( الذين جاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وآمنوا به، فقد كان من قوهلم َوأَنُه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اْألِ

  ))  .يـَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اجلِْن فـَزَاُدوُهْم َرَهقاً 
إنه  : رفة الغيب هو كما يقول بعض املتقدمني حينما يستنكر استغاثة املخلوق باملخلوق فاالستعانة باجلن يف مع

كاستغاثة السجني بالسجني، فاستعانة البشر باجلن على معرفة الغيب، هذا كاستعانة البشر بالبشر، فإن اجلنسني 



  . من اإلنس واجلن يشرتكان يف عدم معرفة الغيب
هو أمر واقع ولكنه غائٌب عن البشر بسبب أن طاقام وقدرام حمدودة، أما حينما يكون املقصود بالغيب 
ال ينبغي؛ ألن األمر مع االستمرار يف االستعانة م سيتوسع، ويتسع اخلرق : وطاقات اجلن أوسع، فكذلك نقول

عز وجل واحٌد على الراقع، فيقع الناس يف اإلشراك باهللا عز وجل يف شرك الصفات؛ ألنكم تعلمون مجيعًا أن اهللا 
واحٌد يف صفاته، فال يشاركه أحد من املخلوقات مطلقًا يف معرفة الغيب، كما قال , واحٌد يف عبادته , يف ذاته 

، فاألنبياء والرسل أنفسهم )) ِإال َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل * َعاِملُ اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً : (( تبارك وتعاىل
يعلمون الغيب، ولكن اهللا عز وجل بطريق اإلحياء إليهم يعلمهم عن بعض املغيبات، وال نيب بعد نبينا صلى اهللا ال 

عليه وآله وسلم؛ لذلك فطريق معرفة الغيب هذا طريق مسدود؛ سواء كان من الغيب الذي مل يقع أو من الغيب 
هذا النوع فهو بال شك مزلة وضاللة، وقد يؤدي الذي وقع، وهو غري داخل يف طوق البشر، فاالستعانة باجلن يف 

  .إىل اإلشراك باهللا عز وجل - كما قلت آنفاً - 
أن هناك شيخًا يدعي العلم بالغيب، وأنه من : ولعل من الشواهد احلديثة ما بلغنا عن بلدكم خاصة الكويت 

ردن ميكن يقول ثلج أو برد شديد، ذلك أنه أمر أتباعه بأن يهاجروا من الكويت إىل األردن هنا، وأنه سيقع يف األ
نار  -ال مسح اهللا- ولذلك أمرهم بأن يدثروا أو يشرتوا البطانيات وأشياء، وبالعكس أنه ستكون هناك يف الكويت 

  ؟ .شديدة، أو ما شابه ذلك من الدعاوى الباطلة هل من شيء من ذلك عندكم
لشيخ كان يف سوريا واحد، وواحد يف مصر من أنه يف سوريا أن ا - يا شيخ- جاءتنا أخبار من ذلك  :السائل 
  .الصوفية 

  .لكن أتباعهم موجودين هنا ويقولون يف الكويت شيخهم  : الشيخ
صحيح؛ هلم أتباع موزعون رحلوا من الكويت كذا ، ويوم األحد املاضي أعلنوا يف اجلرائد أم كانوا  :السائل 

وريا وآخر يف مصر أعلنوا ألتباعهم أن القيامة ستقوم؛ فكلهم البارحة ينتظرون اجلميع، وكان الشيخ موجوداً يف س
  .فأفراد منهم باعوا أراضيهم ورحلوا - وهذه حقيقة- خرجوا من املدارس 

  .جاء كثريون إىل هنا :الشيخ 
الذي كتبت الصحف يوم االثنني أن . مقر شيخ الطريقة يف الكويت فريد محدان ، وابنه وأخوه هنا :السائل 

  .يف سوريا واآلخر يف مصر الشيخ موجود
  .جيوز على كل حال أن يكون هناك تنقالت أو تفضيالت :الشيخ 

  .نعم . الشاهد؛ أن فتح باب االتصال باجلن يورث البشر يف الوقوع يف الضالل املنهي عنه



مع  )لب أنا النبي ال كذب، أنا ابن عبد المط( : ما الفهم الصحيح لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 
  .ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التعبيد لغري اهللا عز وجل ؟

ليس يف هذا الكالم الذي صح عن الرسول عليه السالم، ليس فيه أي تعارض بينه وبني يه أو أمره  :الشيخ 
هو امسه املستفاد منه النهي عن التعبيد لغري اهللا؛ ذلك ألنه هو ينتسب إىل جده عبد املطلب ، حيث أن هذا 

العلم املعروف به عند الناس، فهو مل ينشئ امساً َعبَد فيه شخصاً إىل غري اهللا عز وجل، وإمنا َعرف الناس بأنه ابن 
  .عبد املطلب ، فهو ال يستطيع أن يعّرف الناس بانتسابه إىل عبد املطلب بتغيري امسه 

سمون بعبد احلسني وعبد احلسن، وحنو ذلك، ي -كما تعلمون- كثري من الشيعة : يعين أنا أضرب لكم مثًال 
قال عبد احلسني يف كتابه املراجعات كذا وكذا، وحنن الذين نقرر يف كتبنا بأنه ال جيوز التعبيد لغري : فنحن نقول 

قال عبد احلسني يف كتاب كذا، أنين عبدت إنساناً لغري اهللا عز : اهللا تبارك وتعاىل، فال يتبادر لذهن من يقرأ قويل
أنا النبي ال  ( : هذا احلديث: ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر، فإذاً : وجل؛ ألنه كما يقول العلماء

ال يتعارض مطلقًا مع املعروف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حيرم التعبيد  )كذب، أنا ابن عبد المطلب 
  .نعم. لغري اهللا عز وجل، فهو ناقل وليس مبؤسس

أو   )إذا أبردتم إلي بريدًا فابعثوه حسن الوجه ( : هم الصحيح لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ما الف :السائل 
؟ وهل لذلك عالقة بالتفاؤل أو التشاؤم .؟ وما احلكمة من اختيار الوجه احلسن.كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .؟
م أن يكون حسن الوجه هو من باب كون الرسول الذي يرسل بريدًا وحض الرسول عليه السال. نعم :الشيخ 

التفاؤل، وليس معىن ذلك تفضيل من كان حسن الوجه عند اهللا عز وجل على من كان قبيحه، وإمنا هذا من 
  ."تفاءلوا باخلري جتدوه " : باب التفاؤل، وكما قيل 

لى قبيحه؛ ألن والتفاؤل أمر مرغوب فيه، خبالف التشاؤم فهو من هذا القبيل، وال يعين تفضيل حسن الوجه ع
ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد : (( التفاضل عند اهللا تبارك وتعاىل إمنا يكون بالعلم النافع والعمل الصاحل، وهذا معىن قوله تعاىل

  )) .اللِه أَتْـَقاُكْم 
  .وما نطيل اآلن لنخرج عن السؤال، اختصار هذا جواب السؤال


